Catholic Medical Center

�व�ीय सहायता सारांश - सरल भाषा
CMC ले आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको पैसा �तनर् नसक्ने �वरामीहरूका ला�ग �व�ीय सहायता प्रदान गदर्छ। तपा�

आपतकाल�न वा �च�कत्सक�य रूपमा आवश्यक पन� उपचारका ला�ग सहायता प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु न्छ। तपा�को

सहायताको स्तर तपा�को घरायसी आमदामीमा भर पछर् । तपा� सौन्दयर्सम्बन्धी उपचारका ला�ग सहायता प्राप्त

गनुर् हुने छै न।

तपा� CMC को सेवा �ेत्र�भत्र पन� न्यह्
ू याम्पसायरमा बस्नह
ु ु न्छ भने तपा� सहायताका ला�ग आवेदन भनर्

सक्नह
ु ु न्छ। तपा� NH वा CMC को सेवा �ेत्र�भत्र बसोबास गनह
ुर् ु न्न भने अवस्थाका आधारमा कुनै अपवाद �सजर्ना

गनर् स�कन्छ।

सहायता प्रदान ग�रनअ
ु �घ तपा�ले अन्य उपलब्ध कायर्क्रहरूमा आवेदन भनुर् पन� हुन सक्छ। तपाईले अवेदन गनर्

सक्नु हुने कायर्क्रमहरूमा मे�डकाइड र �व�नयमको बजार पछर् न ् तपा�ले �व�भन्न कायर्क्रममाफर्त कभरे ज प्राप्त

गनर् सक्नभ
ु एन भने तपा� CMC माफर्त सहायताका ला�ग आवेदन गनर् सक्नहुन्छ। तपा�लाई CMC माफर्त

सहायता प्राप्त गनर्का ला�ग अनम
ु ोदन ग�रएको छै न भने तपा�लाई पत्रबाट जानकार� �दइने छ। तपा� सहायताका

ला�ग अनम
ु ो�दत हुनह
ु ु न्न भने तपा�को मौज्दात रकमले स्वयं भक्
ु तानी नी�तको पालना गन� छ। तपा� आफ्नो

रकममा छुट प्राप्त गनर् प�न सक्नह
ु ु न्छ।

तपा� �नम्न त�रकाहरूअनस
ु ार कुनै आवेदन, �व�ीय सहायतायसम्बन्धी नी�त र CMC को सहायताले कभर गन�

सेवा प्रदायकहरूको सच
ू ी प्राप्त गनर् सक्नह
ु ु न्छ:
•

195 McGregor St. 3rd floor, Manchester, New Hampshire, 03102 िस्थत CMC को �ब�लंग
कायार्लयमा

•
•

(603) 663-6922 वा (603) 663-6780 मा कल गरे र अनरु ोध ग�रएमा पत्रद्वारा

195 McGregor St. 3rd floor, Manchester, New Hampshire, 03102 िस्थत CMC को �ब�लंग
कायार्लयमा पत्र पठाई अनरु ोध ग�रएमा पत्रद्वरा

•

यहाँबाट अनलाइनwww.catholicmedicalcenter.org

आवदे न गनर् तपा�ले �नम्नलगायत आफ्नो आवेदनको साथमा कागजात प्रदान गनुर् पन� हुन्छ:
•
•
•

�वरामीको आमदामीको प्रमाण र उपलब्ध भएमा जीवनसाथीको प�न) थेरै थोरै गरे र �तन,ुर् W2 को

2 म�हनाको ब�क स्टे टमेन्टहरू, (जस्तै जनावर� र फेब्रअ
ु र�)

व्यरोजगार �वमाको प्रमाण, सामािजक सरु �ाका लाभहरू, अस�मताको मआ
ु वजा, पेन्सनकालाभहरू,

कमर्चार�को ��तप�ू तर्का लाभहरू
•

लागू भएमा खाद्य स्टाम्प �नधार्रणको प्र�त�ल�प
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•
•
•
•
•

बाल सहायता

हालसालैको संघीय कर �फत� कागजातको प्र�त�ल�प
मे�डकाइड अस्वीकारको प्रमाण

बजारसम्बन्धी प्री�मयम क�ठनाइको प्रमाण

आमदामी नभएको �वरामीले पैसा �तनर् गइरहे को त�रका प्रदान गनह
ुर् ोस ्।

तपा�लाई आवेदनका सम्बन्धमा मद्दत चा�हएमा (603) 663-8772 or (603) 663-6780. मा CMC लाई कल

गनह
ुर् ोस ्।

तपा�लाई सहायताका ला�ग अनम
ु ोदन ग�रएको छ भने तपाईसँग �वमा गन� मान्दे लाई लाग्ने शल्
ु कभन्दा धेरै पैसा

�लइने छै न। CMC ले मा�सक रूपमा छुट दरको �हसाब गन� छ।

तपा�को घर छै न भने तपा� आफ्नो आम्दामीका आधारमा सहायताका ला�ग योग्य हुन सक्नह
ु ु न्छ। तपा� (603)

663-8718 मा CMC को घर नभएका व्यिक्तका ला�ग हे रचाह नामक कायर्क्रममा कल गनर् सक्नह
ु ु न्छ। तपा� 199

Manchester St, Manchester, NH, 03103 मा व्यिक्तगत रूपमा कायर्क्रमलाई सम्पकर् गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
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